
 

 
 

 

 



Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы  

Башкарма комитетының 2020 

елның 4 мартындагы 44пи номерлы 

карары белән расланган 

   

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

спорт өлкәсендә югары нәтиҗәләргә ирешкән спортчыларына һәм 

тренерларына грант ярдәме турында 

Нигезләмә 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

  

1.1. «Спорт өлкәсендә югары нәтиҗәләргә ирешкән Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы спортчыларына һәм 

тренерларына грант ярдәме турында» гы әлеге Нигезләмә спорт өлкәсендә 

югары нәтиҗәләргә ирешкән спортчыларга һәм тренерларга грант билгеләү һәм 

түләү тәртибен билгели,  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы спортчыларын һәм тренерларын матди кызыксындыру һәм спорт 

нәтиҗәләрен күтәрүгә мотивация булдыру максатларында эшләнгән.  

1.2. Грантка Татарстан Республикасының Балык Бистәсе муниципаль 

районы территориясендә даими яшәүче спортчылар һәм тренерлар, Олимпия 

уеннарында катнашучылар арасыннан спорт өлкәсендә югары нәтиҗәләргә 

ирешкән спортчылар, Россиянең атказанган спорт мастерлары, Россиянең 

халыкара класслы спорт мастерлары, Россиянең спорт мастерлары, дөнья, 

Европа, Россия чемпионатларында һәм беренчелекләрендә 1-6 урын алган 

спортчылар, Идел буе федераль округы һәм Татарстан Республикасы 

чемпионатларында һәм беренчелекләрендә 1-3 урыннарны алган спортчылар, 

олимпия һәм параолимпия төрләре буенча спорт дисциплиналарында Татарстан 

Республикасы һәм Россия спорт җыелма командалары әгъзалары, югары 

квалификацияле спортчылар әзерләгән тренерлар лаек була.  

1.3. Хуплана торган спортчыларның һәм тренерларның исемле составы 

һәм грант күләме ел саен Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең карары белән, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы бюджетында әлеге максатларга каралган акчалар 

күләменнән чыгып билгеләнә.  

1.4. Грантны тантаналы рәвештә әзерләүне һәм тапшыруны оештыру-

техник яктан тәэмин итү Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының «Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм буенча 

бүлеге» муниципаль казна учреждениесе (алга таба-Яшьләр сәясәте бүлеге) 

тарафыннан Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

бюджетында каралган акчалар хисабына гамәлгә ашырыла. 

 

 



2. Грантлар. 

 

2.1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

спортчыларына һәм тренерларына спортта югары нәтиҗәләргә ирешкән грант 

ярдәменең гомуми суммасы агымдагы финанс елына һәм план чорына бюджет 

формалаштырганда раслана.  

2.2. Грант бер тапкыр бирелә торган акчалата премия рәвешендә түләнә. 

Грант күләме ел нәтиҗәләре буенча спортчы күрсәткән спорт казанышларына 

бәйле. 

2.3. Грантның минималь суммасы 5000 (биш мең) сум. Грантның 

максималь суммасы 50000 (илле мең) сум (кушымта). 

 

3. Грант алу өчен кандидатуралар тәкъдим итү тәртибе. 

 

3.1. Грант алу өчен кандидатуралар тәкъдим итү Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районының спорт учреждениеләре җитәкчеләре һәм 

Яшьләр сәясәте бүлеге тарафыннан гамәлгә ашырыла.  

3.2. Грант алу өчен кандидатура тәкъдим иткәндә, яшьләр сәясәте 

бүлегенә түбәндәге документлар җибәрелә:  

а) җитәкче имза куйган кандидатның фамилиясен, исемен, әтисенең 

исемен, туган көнен, спорт исемен (спорт разрядын), кандидатның (ирекле 

формада) казанышларын тасвирлау һәм гомуми бәяләү күрсәтмәләре (ирекле 

рәвештә)  

Балык Бистәсе муниципаль районы спорт учреждениеләре;  

б) кандидатның шәхесен таныклаучы документ күчермәсе;  

в) кандидатның яшәү урыныннан белешмә (оригинал);  

г) 1 ел эчендә спортчының иң яхшы нәтиҗәләре белән ярышлар 

протоколларының оригиналлары. 

 

4. Грантлар түләү тәртибе 

 

4.1. Грантлар түләү чыгымнарын финанслау Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы бюджеты хисабына башкарыла. 

4.2. Грантлар түләүгә бюджет акчаларын алучы Яшьләр сәясәте бүлеге, 

ул бюджет сметасы белән расланган акчалар чикләрендә грантлар түләүне 

гамәлгә ашыра.  

4.3. Яшьләр сәясәте бүлеге Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына кирәкле документлар 

кушып, бюджет финанслауга гариза бирә. 

4.4. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

финанс-бюджет палатасы, гариза нигезендә, Яшьләр сәясәте бүлеге агымдагы 

финанс елына Яшьләр сәясәте бүлегенең бюджет сметасында каралган акчалар 

чикләрендә грантлар түләүне финанслый.  

4.5. Яшьләр сәясәте бүлеге грантлар алучыларның счетларына күчерүне 

башкара. 



 

 

 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль 

районы спорт өлкәсендә 

югары нәтиҗәләргә ирешкән 

спортчыларына һәм 

тренерларына грант ярдәме 

турында Нигезләмәгә 

Кушымта 
 

 

№ 

т/б 

Грант алучылар Грант ярдәме суммасы 

(сум) 

1 Халыкара класслы Россиянең спорт 

мастеры 
20 000=00 

2 Россиянең спорт мастерлары 17 000=00 

3 Дөнья, Европа, Россия чемпионатларында 

һәм беренчелекләрендә 1-6 урыннарны 

алган спортчылар 

50 000=00 

4 Идел буе федераль округы 

чемпионатларында һәм беренчелекләрендә 

1-3 урыннарны алган спортчылар 

20 000=00 

5 Татарстан Республикасы чемпионатларында 

һәм беренчелекләрендә 1-3 урыннарны 

алган спортчылар 

15 000=00 

6 Татарстан Республикасының спорт җыелма 

командалары әгъзалары 
5000=00 

7 Россиянең спорт җыелма командалары 

әгъзалары 
7000=00 

8 Олимпия, Олимпия һәм параолимпия спорт 

төрләре буенча спорт дисциплиналарында 

югары квалификацияле спортчылар 

әзерләгән тренерлар, тренерлар 

15 000=00 

 


